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GlamPure
The Organic Wallcovering

1. Popis

GlamPure je tapeta vyrobená z organické netkané textilie z rostlinných surovin, která je šetrná k životnímu prostředí
a kompostovatelná. Jedná se o vláknitý materiál s nízkým indexem tepelné vodivosti, svědčícím o jejích izolačních
a termoregulačních vlastnostech.
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2. Použití

Díky svým vlastnostem je GlamPure ideálním řešením pro aplikace v obytných a pohostinských prostorách
bioarchitektury. Má schopnost absorbovat vlhkost a rovněž izolační, termoregulační a hypoalergenní vlastnosti.

3. Příprava povrchu

Než začnete, je vhodné se ubezpečit, že povrch, na který bude tapeta GlamPure aplikována, je dokonale hladký, rovný
a bílý. Ujistěte se, že stěny, které chcete zakrýt, jsou bez jakýchkoliv stop nečistot, prachu, povrchových nerovností a
vlhkosti. Teplota v místnosti musí být mezi 15 a 30 °C a stěna musí mít zbytkovou vlhkost nižší než 2,5 %.
V případě aplikace na nově nanesenou omítku:
Odstraňte případné nerovnosti povrchu pomocí ocelové špachtle nebo jemnozrnného smirkového papíru. Je-li to
nutné, naneste světlou hladkou stěrku na bázi cementu.
V případě instalace na stávající omítku nebo mírně nepravidelný podklad:
Obruste a odstraňte materiál, který se odlupuje. Naneste světlou hladkou stěrku na bázi cementu.
Naneste vodou ředitelný bílý akrylový základní nátěr zředěný podle doporučení výrobce. Než přistoupíte k instalaci
GlamTrace, počkejte na zaschnutí aplikovaného nátěru.

4. Údržba

Pro běžnou údržbu, čištění od prachu a roztočů používejte prachovku s ultraměkkými štětinami. Pro důkladnější čištění
použijte v případě potřeby suchou ultraměkkou bavlněnou utěrku nebo hadřík z mikrovlákna, jemně otírejte povrch
bez tření. Látka nevyžaduje použití tekutých nebo krémových čisticích prostředků.



6. Varování

- Produkt je určen pro profesionální použití.
- Dodržujte národní předpisy.
- Ujistěte se, že povrch je dokonale čistý, suchý a rovný.
- V případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list.
- Pro jakékoliv informace, které zde nejsou uvedeny, se prosím obraťte na glamora@farline.cz.
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5. Technické specifikace

ROZMĚRY:
Tloušťka 0,62 mm
Šířka role 51 cm
Délka role volitelná
Hmotnost 130 (+/- 20) g/m2

Vzhled Vláknový
Složení Len 65%, Viskóza 35%

CE - EN 15102:2007+A1:2011 Dekorativní tapety

Reakce na oheň (UNI EN 13501-1) Euro class: B-s1, d0
Součinitel tepelné vodivosti 0,24 λ (W / (mK))

Pevnost v tahu (MD) > 150 N/5cm
Pevnost v tahu (CD) > 120 N/5cm

VOCs

Certifikace chemické bezpečnosti Ekvivalent: neobsahuje (EN 15102). Materiál neuvolňuje těkavé látky, které mohou produkovat
znečištění vnitřního ovzduší

- Annex XVII of REACH
- CPSIA
- Čínský standard GB 18401:2010


